UNDERLAG FÖR SKULDFINANSIERING

Sökande (bifoga kopia av giltig legitimation, bevittnad av en person med datum, namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och Ort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Medsökande (bifoga kopia av giltig legitimation, bevittnad av en person med datum, namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer)
Make/Maka/Sambo
Telefon

Personnummer
Mobiltelefon

E-post

Antal hemmaboende barn och deras ålder

Inkomster (bifoga lönespecifikationer från de tre (3) senaste månaderna)
Sökandes årsinkomst före skatt (krav 180 000 kronor)

Make/Maka/Sambos årsinkomst före skatt

Arbetsgivare; namn och telefon

Arbetsgivare; namn och telefon

Anställningsform

Anställningsform

Övriga inkomster (t ex bostadsbidrag, barnbidrag, underhåll)

Utgifter (bifoga kontoutdrag från de tre (3) senaste månaderna)
Hyra/Avgift till brf

Bolån/Månadskostnad

Hushållskostnader (el, telefon, tv, bredband mm.)
Övriga utgifter (barnomsorg, underhåll mm.)

Ev. Borgensman (bifoga kopia av giltig legitimation, bevittnad av en person med datum, namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer)
Namn
Telefon

Personnummer (krav 20–70 år)
Mobiltelefon

E-post

Arbetsgivare; namn och telefon
Anställningsform

Årsinkomst (minst 240 000 kronor)
Betalningsanmärkning?
Ja

Eventuella skulder exklusive bolån och billån
Nej

Ansökan skickas per post till - eller inskannad via mejl till:
Svea Ekonomi AB
Skuldfinansiering
16981 Solna

svea.com

Skuldfinansiering@svea.com

Sida 1 av 4

UNDERLAG FÖR SKULDFINANSIERING
TILLGÅNGAR I SVERIGE OCH UTOMLANDS
Fastighet

(OBS vi belånar endast fastigheter med typkoden 220 och 221 småhusenheter, ej lantbruksfastigheter)

Beteckning

Kommun

Taxeringsvärde

Marknadsvärde

Andel

Bostadsrätt
Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer

Adress

Marknadsvärde

Andel

Bil/MC/Båt
Fabrikat

Årsmodell

Registreringsnummer

Värde

Fabrikat

Årsmodell

Registreringsnummer

Värde

Banktillgodohavanden
Bank

Typ av konto

Aktuell behållning

Bank

Typ av konto

Aktuell behållning

Bank

Typ av konto

Aktuell behållning

Övriga tillgångar
T ex konst, antika möbler, guld, smycken, aktier, andra värdepapper, andel i handels- och/eller kommanditbolag.
Beskriv typ av egendom samt ange bedömt marknadsvärde:

skuldfinansiering@svea.com
svea.com
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För att vi ska kunna skapa en korrekt budget är det viktigt att du anger alla dina skulder, avbetalningar och
lån till privatpersoner oavsett om vi ska lösa dessa eller inte. Vi lämnar de lån utanför som är mer förmånliga
för dig som kund.

Skulder (bifoga kopior av dina senaste avier)
Kreditgivare

Belopp

Räntesats

Säkerhet/Medlåntagare

Betalar per månad

Bolån
Billån
CSN

Vid behov fortsätt på baksidan

Skuldbelopp hos Kronofogdemyndigheten (bifoga utdrag från "mina sidor")
Sökandes totala skuldbelopp

Make/Maka/Sambos totala skuldbelopp

Löneutmätningsbelopp per månad
Sökande

Make/Maka/Sambo

Antal betalningsanmärkningar
Sökande

Make/Maka/Sambo

Underskrift
Att ovanstående innefattar samtliga mina/våra tillgångar och skulder samt att uppgifterna i övrigt är riktiga intygas härmed på heder och samvete.
Jag/Vi är införstådda med att Svea Ekonomi AB (publ) i samband med sin kreditbedömning kan komma att ta en kreditupplysning på mig/oss samt i
förekommande fall kontrollera anställning hos min/vår arbetsgivare.
Jag/Vi godkänner att kontakt tas med mina/våra övriga kreditgivare/fordringsägare vid behov.
Ort och datum

Underskrift make/maka/sambo

Underskrift sökande

Underskrift borgensman

skuldfinansiering@svea.com
svea.com
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Samtycke för behandling av personuppgifter per e-post
Undertecknad godkänner att Svea Ekonomi kan komma att skicka och ta emot personuppgifter per e-post.
All kommunikation sker med den vid ansökan registrerade e-postadressen. Svea genomför alla lämpliga och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med
Dataskyddsförordningen (2016/679).

För- och efternamn

Personnummer

Ort och datum

Signatur

skuldfinansiering@svea.com
svea.com
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